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Este artigo é parte do esforço de
monitoramento da política socioamƦǞƵȁɈƊǶƵƧǶǞǿƋɈǞƧƊȁȌ ȲƊȺǞǶةȲƵƊǶǞɹƊƮȌ
pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) ao longo dos anos de
2019 e 2020. Aqui é abordado o “Programa Piloto para Pagamento por ReȺɐǶɈƊƮȌȺƮƵª0((ة٘ڕȱɐƵƶ˛ȁƊȁƧǞƊƮȌ
ȯƵǶȌIɐȁƮȌßƵȲƮƵȯƊȲƊȌ!ǶǞǿƊƵƵȺɈƋ
sendo implementado como parte de
um Programa mais amplo denominado “Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta+
(Programa Floresta + Carbono).

O Programa Floresta + Carbono se distancia da proposta aprovada
pelo Fundo Verde para o Clima. Ao invés de reforçar políticas e programas
ȱɐƵǯƋƮƵȲƊǿƧƵȲɈȌةȌȲƵǏƵȲǞƮȌ§ȲȌǐȲƊma aposta na aplicação de dispositivos
˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȺƵƮƵǿƵȲƧƊƮȌȯƊȲƊƊȯȲȌɈƵção ambiental. Como é demonstrado,
os (i) propósitos, o (ii) escopo e os (iii)
ƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺǞȁǞƧǞƊǶǿƵȁɈƵȯȲƵɨǞȺɈȌȺȁȌ
Programa Piloto correm sério risco de
deturpação, na medida em que o foco
dessa nova versão é a criação de um
mercado de carbono nacional.

 ȲƊȺǞǶƶȌȯȲǞǿƵǞȲȌȯƊǠȺƊƊȯȲȌvar um Projeto Piloto para captar recursos da cooperação internacional no
âmbito dos programas de pagamento
por resultados oriundos da redução
de emissões por desmatamento e deǐȲƊƮƊƪƣȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶةȌƧǘƊǿƊƮȌª0((ةڕ
instrumento reconhecido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas
para a Mudança do Clima (UNFCCC).

No sentido da privatização e da
˛ȁƊȁƧƵǞȲǞɹƊƪƣȌ ƮƊ ȁƊɈɐȲƵɹƊ ةƵȺɈƵ ƵȺtudo conclui que o atual governo brasileiro promove um giro da política
nacional rumo ao ambientalismo de
mercado e busca negociar créditos
ƮƵ ƧƊȲƦȌȁȌ ةǞȁɨƋǶǞƮȌȺ ȯƊȲƊ ƊȺ ǞȁȺɈƓȁcias multilaterais internacionais, dentro do próprio país.

O Projeto Piloto enviado pelo
ȲƊȺǞǶƊȌIɐȁƮȌȺƵƦƊȺƵǞƊȁƊٗ0ȺɈȲƊɈƶgia Nacional de REDD+” ou ENREDD+,
uma política construída entre 2015 e
2016. O objetivo desta Estratégia é
contribuir para o enfrentamento do
desmatamento nos biomas brasileiros. Para isto, ela reúne um conjunto
ƮƵ ȯȌǶǠɈǞƧƊȺ Ƶ ȯǶƊȁȌȺ ȱɐƵ ǯƋ ɨǞȁǘƊǿ
sendo implementados mesmo antes do seu estabelecimento, como é
o caso do PPCDAm e do PPCerrado,
ambas reconhecidas internacionalmente pelos seus resultados positivos.
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Por isso, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) entende que é importante acompanhar a
ƵɮƵƧɐƪƣȌ ƮȌ §ȲȌǯƵɈȌ §ǞǶȌɈȌ ƊȯȲȌɨƊƮȌ
junto ao Fundo com especial atenção ao quadro de desmonte das políticas ambientais e socioambientais
ȁȌ ȲƊȺǞǶƵȺƵɐȺƵǏƵǞɈȌȺƵǿɈƵȲǿȌȺƮƵ
comprometimento do combate ao
desmatamento e às queimadas na
Amazônia brasileira.
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Introdução

Este artigo traz informações sobre a
implementação pelo governo brasileiro do “Programa Piloto para Pagamento por Resultados de REDD+”. Tal
Programa recebeu recursos do Fundo
ßƵȲƮƵȯƊȲƊȌ!ǶǞǿƊȁȌɨƊǶȌȲƊȯȲȌɮǞǿƊdo de R$ 513 milhões (ou US$ 96 miǶǘȪƵȺ فƵ ƵȺɈƋ ȺƵȁƮȌ Ȍ˛ƧǞƊǶǿƵȁɈƵ ƵɮƵcutado desde janeiro de 2020.
ȯƊȲɈǞȲƮȌƧƵȁƋȲǞȌȁȌȱɐƊǶȌ§ȲȌǐȲƊǿƊ
foi proposto e situando-o no atual conɈƵɮɈȌƮƵƮƵȺǿȌȁɈƵƮƊȯȌǶǠɈǞƧƊȺȌƧǞȌƊǿbiental no país, são apresentadas preocupações sobre sua implementação.
O documento procura demonstrar de
que maneira o referido Programa foi
incorporado como parte de uma iniciativa maior lançada pelo governo federal denominada “Floresta + Carbono”.
Defende-se estar ocorrendo um giro da
política nacional rumo ao ambientalismo de mercado, com elevados riscos de
ȯȲƵǯɐǠɹȌƊȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺȌȲǞǐǞȁƊǶǿƵȁte pensados para o projeto: agricultores
familiares, povos indígenas e povos e
comunidades tradicionais.
wƵɈȌƮȌǶȌǐǞƧƊǿƵȁɈƵةȌƊȲɈǞǐȌƵȺɈƋƊǿȯƊȲƊƮȌȁƊƊȁƋǶǞȺƵƮȌȺƮȌƧɐǿƵȁɈȌȺƮȌ
projeto aprovado junto ao Fundo Verde para o Clima, no detalhamento dos
compromissos assumidos pelo país
junto a tal Fundo, bem como em documentos e informações sobre o “Programa Floresta + Carbono”, ao qual o
ȲƵǏƵȲǞƮȌ§ȲȌǐȲƊǿƊ§ǞǶȌɈȌƵȺɈƋǞȁƧȌȲȯȌrado como componente principal.

O documento apresenta achados iniciais na tentativa de dar resposta à
pergunta: o Programa Floresta + CarƦȌȁȌةƮƊǏȌȲǿƊƧȌǿȌƵȺɈƋƵȺɈȲɐɈɐȲƊƮȌة
é compatível com o Programa Piloto
ƊȯȲƵȺƵȁɈƊƮȌƵƊȯȲȌɨƊƮȌǯɐȁɈȌƊȌJ!Iد
 ƧȌȁǯɐȁɈȌ ƮƊȺ ƊȁƋǶǞȺƵȺ ȲƵɐȁǞƮƊȺ ƊȌ
longo deste percurso representa o
centro deste artigo, que se divide em
quatro seções: na primeira, abordamos
Ȍ ƧȌȁɈƵɮɈȌ ƮƵ ƊȯȲȌɨƊƪƣȌ ƮȌ §ȲȌǯƵɈȌ
§ǞǶȌɈȌ ƵǶƊƦȌȲƊƮȌ ȯƵǶȌ ȲƊȺǞǶ ǯɐȁɈȌ ƊȌ
Fundo Verde para o Clima, pontuando,
além disso, a simultaneidade entre a
chegada destes recursos e o desmonɈƵƮƊȯȌǶǠɈǞƧƊȺȌƧǞȌƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵƧǶǞǿƋɈǞca no país; na segunda, estabelecemos
a hipótese de que o programa anunciado em 2020 difere sensivelmente
do apresentado ao GCF em 2018, ano
de submissão da proposta; na terceira,
fazemos uma descrição sintética do
projeto original, com ênfase na deterǿǞȁƊƪƣȌ ƮȌ ȺƵɐ ȯɑƦǶǞƧȌٌƊǶɨȌ سƵ˛ ةȁƊǶǿƵȁɈƵةȁƊȱɐƊȲɈƊةǏƊɹƵǿȌȺȌƵɮƵȲƧǠƧǞȌ
de antecipação dos resultados do Floresta +, reforçando as contradições enɈȲƵ ƵȺȺƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ƮƵ ƊƪȪƵȺ ƮƵ˛ȁǞƮȌ
em 2020 e o de 2018.

WWW.INESC.ORG.BR
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O Fundo Verde para o Clima (GCF)

 ȲƊȺǞǶƶȌȯȲǞǿƵǞȲȌȯƊǠȺƊƊȯȲȌɨƊȲɐǿ
Projeto Piloto para captar recursos da
cooperação internacional no âmbito
dos programas de pagamento por resultados oriundos da redução de emissões por desmatamento e degradação
˜ȌȲƵȺɈƊǶ ةȌ ƧǘƊǿƊƮȌ ª0((ڕ1, instrumento reconhecido pela ConvençãoQuadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima (UNFCCC). O Projeto,
no valor de US$ 96,4 milhões, foi apresentado ao Fundo Verde para o Clima
(GCF, na sigla em inglês) em agosto
de 2018, sendo aprovado em fevereiro de 2019 e tendo sua implementação iniciada somente em 14 de janeiro
de 2020. Sua aprovação junto ao GCF
representou o reconhecimento dos
esforços passados do país para o enfrentamento ao problema do desmatamento na Amazônia Legal brasileira.
Aqui, é importante compreender que
Ȍ˛ȁƊȁƧǞƊǿƵȁɈȌȯƊȲƊƊȯȌǶǠɈǞƧƊƧǶǞǿƋtica brasileira oferecida pelo GCF premia os resultados alcançados, ou seja,
pretéritos ou acumulados, do combaɈƵƜȺǿɐƮƊȁƪƊȺƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺȁȌȺȯƊǠȺƵȺة
visando contribuir para a manutenção
das capacidades de governança ambiental e socioambiental criadas e avaliadas positivamente.
Dessa maneira, o Projeto2 se baseia na
credibilidade conquistada no passa1 REDD+: Redução de Emissões por Desmatamento e DeǐȲƊƮƊƪƣȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶةƧȌȁȺƵȲɨƊƪƣȌƮȌȺƵȺɈȌȱɐƵȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌ
˜ȌȲƵȺɈƊǶةǿƊȁƵǯȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶȺɐȺɈƵȁɈƋɨƵǶƵƊɐǿƵȁɈȌƮȌȺ
ƵȺɈȌȱɐƵȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶخ
2 Para mais informações, ver: http://redd.mma.gov.br/pt/
˛ȁƊȁƧǞƊǿƵȁɈȌشǏɐȁƮȌٌɨƵȲƮƵٌȯƊȲƊٌȌٌƧǶǞǿƊٌǐƧǏ
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ƮȌƊ˛ǿƮƵǐƊȲƊȁɈǞȲƊǿƊȁɐɈƵȁƪƣȌƮƵ
ɐǿ ƧȌȁǯɐȁɈȌ ƮƵ ƦȌƊȺ ȯȲƋɈǞƧƊȺ ȯƊȲƊ Ȍ
futuro. Do ponto de vista formal, é este
documento que indica, perante os paǠȺƵȺ ȺǞǐȁƊɈƋȲǞȌȺ ƮƊ ÇyI!!! ةƧȌǿȌ Ȍ
governo federal pretende usar estes
recursos como parte dos seus esforços
ƮƵ ǿǞɈǞǐƊƪƣȌ Ƶ ƊƮƊȯɈƊƪƣȌ ƧǶǞǿƋɈǞƧƊخ
Neste caso, enfocam-se ações coordenadas de (i) prevenção e controle do
ƮƵȺǿƊɈƊǿƵȁɈȌ Ƶ ƮƊ ƮƵǐȲƊƮƊƪƣȌ ˜Ȍrestal; (ii) promoção da recuperação
˜ȌȲƵȺɈƊǶسƵ(iii) fomento ao desenvolviǿƵȁɈȌȺɐȺɈƵȁɈƋɨƵǶخ
yȌ ƧƊȺȌ ƮȌ ȲƊȺǞǶ ةȌ §ȲȌǯƵɈȌ §ǞǶȌɈȌ3 foi
fundamentado a partir da chamada
“Estratégia Nacional de REDD+” (ENREDD+) construída entre 2015 e 20164.
O objetivo desta estratégia é contribuir para o enfrentamento do desmatamento nos biomas brasileiros. Em
linhas gerais, a ENREDD+ é formada
pela compilação de políticas e planos
ȱɐƵ ǯƋ ɨǞȁǘƊǿ ȺƵȁƮȌ ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮȌȺ
antes do seu estabelecimento. Muitas
dessas políticas são reconhecidas internacionalmente pelos seus resultados positivos. É o caso (i) do PPCDAm5,
3 Para mais informações, ver: http://redd.mma.gov.br/pt/
˛ȁƊȁƧǞƊǿƵȁɈȌشǏɐȁƮȌٌɨƵȲƮƵٌȯƊȲƊٌȌٌƧǶǞǿƊٌǐƧǏ
4 Para mais informações, ver: http://redd.mma.gov.br/
images/publicacoes/enredd_documento_web.pdf
5 Especialistas convergem na avaliação de que o Plano
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento
na Amazônia Legal (PPCDAm) foi fundamental para a
redução do desmatamento na Amazônia, principalmente
ȯȌȲǿƵǞȌƮƊƵɮȯƊȁȺƣȌƮƊȺƋȲƵƊȺȯȲȌɈƵǐǞƮƊȺـÇȁǞƮƊƮƵȺƮƵ
Conservação e Terras Indígenas) e da implementação do
sistema de monitoramento por satélite (Sistema Deter),
ǯɐȁɈƊǿƵȁɈƵƧȌǿƊƪȪƵȺƮƵ˛ȺƧƊǶǞɹƊƪƣȌةƊǿȯƊȲƊƮƊȺȯƵǶƊȺ
chamadas medidas de comando e controle.

MONITORANDO A NDC BRASILEIRA SOB O PRESIDENTE BOLSONARO

que havia entrado na sua quarta fase
durante a formalização da ENREDD+,
bem como (ii) do PPCerrado, que foi
constituído em 2010.
Outras medidas que também fazem
parte do arcabouço do ENREDD+ são:
(iii) o Código Florestal, com destaque
para o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
e para medidas de recuperação e/ou
ƧȌǿȯƵȁȺƊƪƣȌƮƵƋȲƵƊȺƮƵªƵȺƵȲɨƊmƵgal Desmatadas; (iv) políticas de preȺƵȲɨƊƪƣȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶƵƮȌȺǿȌƮȌȺƮƵɨǞƮƊ
de povos indígenas, em particular, a
Política Nacional de Gestão Territorial
e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI); e (v) o Plano de Agricultura de
ƊǞɮȌ!ƊȲƦȌȁȌ§ـǶƊȁȌ !خف
O componente indígena da ENREDD+
ǏȌǞ ƮƵ˛ȁǞƮȌ ȁȌ ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ ƮȌ §ȲȌǯƵɈȌ
como “uma contribuição relevante e
ƧȌǿ ƧȌȁȺƵȱɐƺȁƧǞƊȺ ȯȲƋɈǞƧƊȺ ȁȌ Ɗǿbiente de implementação da PNGATI e
de concretização das metas de redução
de emissões contidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)”.
O Projeto Piloto trata, portanto, de reconhecer e valorizar os caminhos e poǶǠɈǞƧƊȺ ȱɐƵ ǯƋ ɨǞȁǘƊǿ ȺƵȁƮȌ ɈȲƊƪƊƮȌȺ
por governos anteriores. No entanto, o
recurso do GCF chega ao Brasil em
um contexto marcado pelo aumento
do desmatamento e pelo acelerado
desmonte das políticas públicas ambientais e socioambientais. De fato,
mesmo aquelas políticas que foram
documentadas no Projeto e serviram
ƮƵǯɐȺɈǞ˛ƧƊɈǞɨƊȯƊȲƊƊȺɐƊƊȯȲȌɨƊƪƣȌ
tornaram-se alvos do desmonte. O
Inesc vem realizando um trabalho constante de monitoramento e denúncia da
descaracterização destas políticas.
§ȌȲƵɮƵǿȯǶȌةȌ§§!(ǿƵȌ§§!ƵȲȲƊdo foram abandonados. Conforme de-

ƧǶƊȲƊƪƣȌ ƵɮȯǶǠƧǞɈƊ ƮȌ ǿǞȁǞȺɈȲȌ ƮȌ wƵǞȌ
Ambiente em audiência no Supremo
Tribunal Federal6, o PPCDAm, que teria sua quarta fase concluída em 2020,
ǏȌǞ ƵɮɈǞȁɈȌ ȯƵǶȌ ǐȌɨƵȲȁȌ ƮƵ ǏȌȲǿƊ ȁƣȌ
transparente e não documentada em
uma reunião da chamada Comissão
0ɮƵƧɐɈǞɨƊ ȯƊȲƊ !ȌȁɈȲȌǶƵ ƮȌ (ƵȺǿƊɈƊmento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa (CONAVEG), conforme o Decreto nº 10.142, de novembro de 20197.
No seu lugar surgiu outra política, a saber, o Plano Nacional para o Controle
do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, que se estende pelo período de 2020 a 2023, sem,
contudo, apresentar resultados objetivos nem metas a serem alcançadas8.
Por sua vez, a PNGATI foi completamente desmontada, o que aconteceu
Ƶǿ ȯƊȲƊǶƵǶȌ Ɯ ƵɮɈǞȁƪƣȌ ƮȌ !ȌȁȺƵǶǘȌ
Nacional de Política Indigenista (CNPI).
O CNPI cumpria um importante papel
na orientação da implementação da
PNGATI. De forma geral, as políticas
para povos e comunidades tradicionais, assim como para a pequena agriƧɐǶɈɐȲƊ ةǏȌȲƊǿ ȯȲƊɈǞƧƊǿƵȁɈƵ ƵɮɈǞȁɈƊȺخ
Além disso, as políticas de comando e
controle sob responsabilidade do Ibama sofrem hoje severas restrições orƪƊǿƵȁɈƋȲǞƊȺةȌȱɐƵɨƵǿǐƵȲƊȁƮȌɐǿƊ
ȺƶȲǞƵ ƮƵ ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵȺ ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊȺ
ȯƊȲƊȌƧɐǿȯȲǞǿƵȁɈȌƮƊȺƊƪȪƵȺƮƵ˛Ⱥcalização dos crimes ambientais, as
quais correspondem ao mandato legal
estabelecido para este órgão.

6 Para mais informações, ver: https://www.youtube.com/
ɩƊɈƧǘدɨڙȌɮƧǐ©׃ǘɨɐÇـ׀ǏƊǶƊȁȌǿȌǿƵȁɈȌׁف׀ׅب׃׀ب
!ׇȌǿȌɨǞȺɈȌǿƊǞȺƊƦƊǞɮȌةȁȌǿƵȺǿȌǿƺȺǏȌǞȲƵƧȲǞƊƮƊƊ
CONAREDD.
8 Para mais informações, ver: https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/nota-a-imprensa/
ƊȁƵɮȌٌƊȌٌȲƵȺɐǿȌٌǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨȌٌȁȌٌص׃ƮƵׂٌخ׀ׂ׀ׂٌٌׅȯƮǏ
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Programa Floresta + Carbono

Em 1º de outubro de 2020, o governo
federal criou, por meio do Programa
Floresta + Carbono, um instrumenɈȌ ƧɐǯƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮƵ ƶ ȲƵƧȌȁǘƵƧƵȲ Ȍ
mercado voluntário de carbono e os
ȺƵȲɨǞƪȌȺƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺȁȌ ȲƊȺǞǶـªƵȺȌǶɐƪƣȌȁѥة׃׀ƮƵׂׂƮƵǯɐǶǘȌƮƵׂخف׀ׂ׀
O Programa prevê a geração de créditos de carbono por meio da conservação, bem como da recuperação da
vegetação nativa, fortalecendo, além
disso, mecanismos de compensação
ȯƊȲƊȯȌǶɐǞƮȌȲƵȺخ0ǶƵƮƵɨƵȲƋȺƵȲǞǿȯǶƵmentado com recursos do Fundo VerƮƵȯƊȲƊȌ!ǶǞǿƊƵȺɐƦȺɈǞɈɐǞȲƋȯȌǶǠɈǞƧƊȺ
públicas, privilegiando a aplicação de
ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺ ˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȺ Ƶ ƮƵ ǿƵȲƧƊƮȌ
para a proteção ambiental.

Diante disto, cabe a pergunta: O Projeto Piloto apresentado e aprovado
ǯɐȁɈȌ ƊȌ J!I ƶ ƧȌǿȯƊɈǠɨƵǶ ƧȌǿ Ȍ
Programa Floresta + Carbono?
O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) entende que é importante
ƊƧȌǿȯƊȁǘƊȲ Ɗ ƵɮƵƧɐƪƣȌ ƮȌ §ȲȌǯƵɈȌ
Piloto aprovado junto ao Fundo com
especial atenção ao quadro de desmonte das políticas ambientais e soƧǞȌƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺ ȁȌ ȲƊȺǞǶ Ƶ ȺƵɐȺ ƵǏƵǞɈȌȺ
em termos de comprometimento do
combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia brasileira.

0ȁɈƵȁƮƊǿƊǞȺ§بƊǐƊǿƵȁɈȌȯȌȲªƵȺɐǶɈƊƮȌȺ
RƋǿɐǞɈȌȺƵƮǞȺƧɐɈƵȁȌ ȲƊȺǞǶƊǞȁȺɐ˛ƧǞƺȁƧǞƊƮƵȲƵƧɐȲȺȌȺȯƊȲƊƊȯȲȌɈƵƪƣȌƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵȯȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌƮƊ˜ȌȲƵȺɈƊƊǿƊɹȏȁǞƧƊ!خȌǿȌȯƊȲɈƵƮƵȺɈƵ
ƮǞƊǐȁȍȺɈǞƧȌ ةǏȌǞ ƧȌȁȺɈȲɐǠƮȌ ةȯȌȲ ƵɮƵǿȯǶȌ ةȌ IɐȁƮȌ ǿƊɹȏȁǞƊ ةƧȌǿ ȲƵcursos da cooperação internacional oriundos, principalmente, dos governos alemão e norueguês. Hoje, recursos da ordem de R$ 2,9 bilhões
estão paralisados em função da insistência do governo brasileiro em
desmontar a estrutura de governança do Fundo. Isto aconteceu ainda
ȱɐƵƊɨƊǶǞƊƪȪƵȺƵɮɈƵȲȁƊȺȌɈƵȁǘƊǿƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌƵ˛ƧƊɹȯƊȲƊȌƵȁǏȲƵȁɈƊmento ao problema do desmatamento, com elevado grau de transpaȲƺȁƧǞƊةƦȌƊǐƵȺɈƣȌȯȌȲȯƊȲɈƵƮȌ y(0²ƵȍɈǞǿƊȌȲǞƵȁɈƊƪƣȌȯȌȲȯƊȲɈƵƮȌ
Comitê Orientador do Fundo Amazônia - COFA.
Em paralelo, a partir dos anos 70, a questão ambiental ganhou espaço na
ƊǐƵȁƮƊǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶةȱɐƵةȲƵƧȌȁǘƵƧƵȁƮȌȌȺƵɐƧƊȲƋɈƵȲǞȁƮǞɨǞȺǠɨƵǶةƮƵ˛niu estratégias multilaterais de enfrentamento às chamadas mudanças
ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ خwƊǞȺ ȲƵƧƵȁɈƵǿƵȁɈƵ ةƊȺ ƊƪȪƵȺ ƮƵ ǿǞɈǞǐƊƪƣȌ ƮƵȺȺƊȺ ǿɐƮƊȁƪƊȺ ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ ȯƊȺȺƊȲƊǿ Ɗ ȺƵȲ ǞȁƮǞȺȺȌƧǞƊɨƵǶǿƵȁɈƵ ƊɈȲƵǶƊƮƊȺ ƊȌ ƮƵȺƊ˛Ȍ
ƮƊȯȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌƮƊ˜ȌȲƵȺɈƊƊǿƊɹȏȁǞƧƊةȺƵȁƮȌɈƊǶȯȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌƊȺȺɐǿǞƮƊ
como parte de uma responsabilidade comum, porém diferenciada.
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1 ƧȌǿȌ ȯƊȲɈƵ ƮƵȺɈƊ ƧȌǿȯǶƵɮƊ ƧȌȁȺɈȲɐƪƣȌ ǘǞȺɈȍȲǞƧƊ ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ ȱɐƵ
se chega ao Artigo 5º do acordo de Paris, na COP, o qual estabelece
que: “As Partes são encorajadas a adotar medidas para implementar
e apoiar, inclusive por meio de pagamentos por resultados, o marƧȌ ƵɮǞȺɈƵȁɈƵ ƧȌȁǏȌȲǿƵ ƵȺɈǞȯɐǶƊƮȌ Ƶǿ ȌȲǞƵȁɈƊƪȪƵȺ Ƶ ƮƵƧǞȺȪƵȺ Ɗ˸ȁȺ ǯƋ
acordadas sob a Convenção para: abordagens de políticas e incentivos positivos para atividades relacionadas a redução de emissões por
ƮƵȺǿƊɈƊǿƵȁɈȌƵƮƵǐȲƊƮƊƪƣȌ˹ȌȲƵȺɈƊǶلƵȌȯƊȯƵǶƮƊƧȌȁȺƵȲɨƊƪƣȌلƮȌ
ǿƊȁƵǯȌȺɐȺɈƵȁɈƋɨƵǶƮƵ˹ȌȲƵȺɈƊȺƵƊɐǿƵȁɈȌƮȌȺƵȺɈȌȱɐƵȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌ
˹ȌȲƵȺɈƊǶȁȌȺȯƊǠȺƵȺƵǿƮƵȺƵȁɨȌǶɨǞǿƵȁɈȌَƵƊƦȌȲƮƊǐƵȁȺƮƵȯȌǶǠɈǞƧƊȺƊǶternativas, tais como abordagens conjuntas de mitigação e adaptaƪƣȌȯƊȲƊȌǿƊȁƵǯȌǞȁɈƵǐȲƊǶƵȺɐȺɈƵȁɈƋɨƵǶƮƵ˹ȌȲƵȺɈƊȺلȲƵƊ˸ȲǿƊȁƮȌƊȌ
mesmo tempo a importância de incentivar, conforme o caso, os benefícios não relacionados com carbono associados a tais abordagens.”
yƵȺɈƊƧȌȁȺɈȲɐƪƣȌةȌƊȯȌǞȌ˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȯƊȲƊȌȺƧǘƊǿƊƮȌȺٗȯƊǐƊǿƵȁɈȌȺ
por resultados” por Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+) ȺƵƮƋȯȌȲǿƵǞȌƮȌIɐȁƮȌßƵȲƮƵȯƊȲƊȌ!ǶǞǿƊـJ!IةفƧȲǞƊdo na COP 16 (Cancun) em 2010.
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Síntese do Programa Piloto para
Pagamento por Resultados de REDD+

O Projeto Piloto no valor de US$ 96,4
milhões aprovado junto ao GCF tem
ȺƵɐǞȁǠƧǞȌȌ˛ƧǞƊǶǞɹƊƮȌƵǿׁׄƮƵǯƊȁƵǞȲȌ
ƮƵׂ׀ׂ׀ƵȺƵȲƋǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮȌƊȌǶȌȁgo de seis anos.
No seu desenho estão previstos dois
resultados principais:
1. desenvolver um Programa Piloto de
Incentivo a Serviços Ambientais para
Conservação e Recuperação de Vegetação Nativa (Programa Piloto Floresta
ةفڕȁȌȱɐƊǶƮƵɨƵȲƋȺƵȲƊȯǶǞƧƊƮƊƊǿƊǞȌȲ
parte da doação, ou seja, US$ 79,7 milhões dos US$ 96,4 milhões;
2. fortalecer a implementação do ENREDD + por meio de melhorias em
sua governança, sua estrutura e seus
sistemas, onde deverão ser aplicados
US$ 7 milhões.

3. povos e comunidades tradicionais:
grupos culturalmente diferenciados e
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
ƧȌȁǘƵƧǞǿƵȁɈȌȺ ةǞȁȌɨƊƪȪƵȺ Ƶ ȯȲƋɈǞƧƊȺ
gerados e transmitidos pela tradição;
4. instituições ou órgãos públicos (incluindo estados e municípios), associações civis, cooperativas e fundações de
direito privado que atuam em temas
relacionados à conservação e à recuperação de vegetação.
˛ǐɐȲƊׁةƵɮɈȲƊǠƮƊƮƵɐǿƊƊȯȲƵȺƵȁɈƊção do Ministério do Meio Ambiente,
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊǐȲƊ˛ƧƊǿƵȁɈƵȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƋrios do Programa Piloto.

Os demais US$ 9,7 milhões serão utilizados no gerenciamento do projeto,
sendo parte utilizada pelo PNUD para
a prestação de serviços de supervisão
do projeto.
O Programa Piloto Floresta + foi proposto como um pagamento por serviços
ambientais, tendo como público-alvo:
1. pequena propriedade ou posse rural
ǏƊǿǞǶǞƊȲ ةƊɈƶ ׄ ȱɐƊɈȲȌ ǿȍƮɐǶȌȺ ˛ȺƧƊǞȺة
como parte importante da política de
estímulo à regularização ambiental;
2. povos indígenas, como parte importante de reforço à PNGATI;
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ƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺƵƋȲƵƊȺƧȌȁɈƵǿȯǶƊƮƊȺ

Agricultores
familiares

Imóveis
rurais

Povos
indígenas

Terras
indígenas

Povos e
comunidades
tradicionais

UC uso
sustentável

Instituições
públicas, privadas
e sociedade civil

Territórios
tradicionais

Áreas/temas a
ȺƵȲƵǿƮƵ˛ȁǞƮǞȌȺ

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, MMA.
Disponível em: https://bit.ly/2ILTFIY

O maior ƮƵɈƊǶǘƊǿƵȁɈȌƮȌȯɑƦǶǞƧȌٌƊǶٌ
vo para recebimento de pagamento
ȯȌȲȺƵȲɨǞƪȌȺƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺǏȌǞƮƵ˛ȁǞƮȌȯȌȲ
meio de modalidades de implementaƪƣȌةƧȌǿƮƵ˛ȁǞƪƣȌƮƵɨƊǶȌȲƵȺƵȺȯƵƧǠ˛cos a serem aplicados em cada uma:
Modalidade 1 (Floresta + Conservação): incentivos à pequena propriedade
ـƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƊǏƊǿǞǶǞƊȲةƊɈƶׄǿȍƮɐǶȌȺ˛Ⱥcais) ou posse rural familiar, com o objetivo de conservar os remanescentes de
Reserva Legal (US$ 48,4 milhões);
Modalidade 2 (Floresta + Recuperação): incentivos à pequena propriedade ou posse rural familiar, com o objetivo de recuperar Áreas de Preservação
Permanente (US$ 12,37 milhões);

Modalidade 3 (Floresta + Comunidades): apoio a associações e entidades
representativas de povos indígenas
e povos e comunidades tradicionais
(US$ 7,5 milhões);
Modalidade 4 (Floresta + Inovação):
apoio a ações inovadoras e arranjos
para desenvolver, implementar e alavancar políticas públicas de conservação e recuperação da vegetação nativa
(US$ 5 milhões).
˛ǐɐȲƊׂةƵɮɈȲƊǠƮƊƮƵɐǿƊƊȯȲƵȺƵȁɈƊção do Ministério do Meio Ambiente,
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊǐȲƊ˛ƧƊǿƵȁɈƵƊȺǿȌƮƊǶǞƮƊdes do Programa Piloto.
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Modalidades de implementação
80% dos recursos aprovados deverão ser
utilizados para estas modalidades
Floresta+
Conservação

Floresta+
Recuperação

Agricultores
familiares

Floresta+
Comunidades

Povos
Povos e
indígenas comunidades
tradicionais

Floresta+
Inovação

Instituições
públicas, privadas
e sociedade civil

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, MMA.
Disponível em: https://bit.ly/2ILTFIY

Foram, também, estabelecidos critérios para ȯȲǞȌȲǞɹƊƪƣȌƵȺȯƊƧǞƊǶdo Projeto, considerando:

6. integração com outras políticas públicas relacionadas à conservação e à
recuperação da vegetação nativa.

1. regiões com alta pressão de desmaɈƊǿƵȁɈȌةƮƵǐȲƊƮƊƪƣȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶƵǞȁƧƺȁƮǞȌȺ˜ȌȲƵȺɈƊǞȺس

§ȌȲ˛ǿةȌIɐȁƮȌßƵȲƮƵƵȺɈƊƦƵǶƵƧƵɐǿƊ
série de obrigações vinculadas a medidas de construção e cumprimento de
salvaguardas, assim como o compromisso de monitoramento do Projeto e
sua avaliação. Foram também incluíƮƊȺ ȁȌ ƧȌȁɨƺȁǞȌ ƧǶƋɐȺɐǶƊȺٌƧǘƊɨƵ ȯƊȲƊ
garantir a transparência, além de parâmetros para a prestação de contas na
ƵɮƵƧɐƪƣȌƮȌ§ȲȌǯƵɈȌ9:

ׂ خƋȲƵƊȺ ȯȲǞȌȲǞɈƋȲǞƊȺ ȯƊȲƊ ƧȌȁȺƵȲɨƊƪƣȌ
da biodiversidade e recuperação da
vegetação nativa, conforme normas
ƮƵ˛ȁǞƮƊȺȯƵǶȌwwس
 خ׃ɹȌȁƊȺ ɈƊǿȯƣȌ Ƶǿ ɈȌȲȁȌ ƮƊȺ ƋȲƵƊȺ
protegidas;
4. regiões com maior densidade de pequenos produtores;
5. regiões com maior concentração de
povos e comunidades tradicionais;
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ٲٛƊٜ  ǞȁȺɈǞɈɐǞƪƣȌ ƊƧȲƵƮǞɈƊƮƊ ƮƵɨƵȲƋ
anexar ao primeiro relatório anual a
ser apresentado ao secretariado do
GCF uma cópia dos manuais de ope9 Documento disponível em: https://www.greenclimate.
ǏɐȁƮشȺǞɈƵȺشƮƵǏƊɐǶɈ˛شǶƵȺشƮȌƧɐǿƵȁɈشǐƧǏٌƦׂׂׂٌׄخȯƮǏ
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ração para o programa Floresta+ e do
ȯǶƊȁȌƮƵڑǿȌȁǞɈȌȲƊǿƵȁɈȌƵƊɨƊǶǞƊƪƣȌى
 ȯǶƊȁȌ ƮƵɨƵȲƋ ƊȯȲƵȺƵȁɈƊȲ Ȍ ƧȲǞɈƶȲǞȌ
ƵȌȯȲȌƧƵȺȺȌȯƊȲƊڑƮƵɈƵȲǿǞȁƊȲƊƵǶƵǐǞƦǞǶǞƮƊƮƵƮȌȺƦƵȁƵ˸ƧǞƋȲǞȌȺلƊȯȲǞȌȲǞɹƊƪƣȌƮƵƋȲƵƊȺȌȁƮƵȌڑȯȲȌǐȲƊǿƊȯǞǶȌɈȌ
ƮȌ IǶȌȲƵȺɈƊ ڰȺƵȲƋ ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮȌ لƊ
ƮǞȺɈȲǞƦɐǞƪƣȌƵȺɈǞǿƊƮƊƮƵڑǏɐȁƮȌȺJ!I
entre os diferentes grupos interesȺƊƮȌȺ ƮȌȺ ƦƵȁƵ˸ƧǞƋȲǞȌȺ Ƶ لɈƊǿƦƶǿل
ȌȺ ڑȲƵȺɐǶɈƊƮȌȺ ƵȺȯƵȲƊƮȌȺ ȁȌ ˸ȁƊǶ ƮȌ
ano 6 do Programa para cada uma
ƮƊȺȱɐƊɈȲȌǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺَڑ
ٛƦٜ  ǞȁȺɈǞɈɐǞƪƣȌ ƊƧȲƵƮǞɈƊƮƊ ƮƵɨƵȲƋل
ƵǿƊɈƶכמƮǞƊȺƧȌȁȺƵƧɐɈǞɨȌȺƊȁɈƵȲǞȌȲƵȺ
ƜڑƵȁɈȲƵǐƊƮȌȺǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺƮȌ§ȲȌǐȲƊǿƊ
§ǞǶȌɈȌIǶȌȲƵȺɈƊڰȯƊȲƊȌȺƦƵȁƵ˸ƧǞƋȲǞȌȺڑك

(iii) providenciar divulgação ao secreɈƊȲǞƊƮȌƮȌJ!IȯƊȲƊڑƮǞȺɈȲǞƦɐǞƪƣȌȯƊȲƊ
o comitê e observadores ativos e para
ȯɐƦǶǞƧƊƪƣȌȁȌȺǞɈƵƮƊڑJ!Iَڑ
ٛƧٜȺȺƵǐɐȲƊȲƵƧȌȁ˸ȲǿƊȲƵǿƧƊƮƊȲƵǶƊɈȍȲǞȌ ƊȁɐƊǶ ȱɐƵ ȌȺ ȲƵƧɐȲȺȌȺ ƮƵ ȯƊgamento por resultados de REDD +
ǏȌȲƊǿڑɐȺƊƮȌȺƵȱɐƵƊȺƊɈǞɨǞƮƊƮƵȺƮƵ˸ȁǞƮƊȺȁƊ§ȲȌȯȌȺɈƊƮƵIǞȁƊȁƧǞƊǿƵȁɈȌǏȌȲƊǿڑǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮƊȺƮƵǿƊȁƵǞȲƊ
ƧȌȁȺǞȺɈƵȁɈƵ ƧȌǿ Ɗ ڑƵȺɈȲɐɈɐȲƊ ƮƵ ȯȌǶǠtica nacional subjacente כלdentro da
ȱɐƊǶ ƵȺȺƊȺ ɈǞɨǞƮƊƮƵȺ ڑƮƵɨƵǿ ȺƵȲ ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮƊȺڑٳى

(i) divulgar a documentação referente
às salvaguardas ambientais e sociais,

 §yÇ( ǏȌǞ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌ ȯƵǶȌ ǐȌɨƵȲȁȌ
brasileiro como entidade acreditada para
apoiar a construção do projeto e para reƊǶǞɹƊȲƊƵɮƵƧɐƪƣȌƮǞȲƵɈƊƮȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺƵƮȌ
processo de monitoramento.

(ii) tornar o projeto disponível no weƦȺǞɈƵ Ƶ Ƶǿ ڑǶȌƧƊǶǞɹƊƪȪƵȺ ƧȌȁɨƵȁǞƵȁɈƵȺ
ȯƊȲƊƊȺȯƵȺȺȌƊȺƊǏƵɈƊƮƊȺلƵڑ

10 Leia-se ENREDD+.
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§ȲȌǐȲƊǿƊ§ǞǶȌɈȌبƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌ
ȱɐƵǿȯȲƵȺƵȲɨƊƊ˜ȌȲƵȺɈƊد

Os anúncios do Programa Floresta +
Carbono feitos pelo governo brasileiro, sob coordenação da Secretaria de
Florestas e Desenvolvimento SustenɈƋɨƵǶƮȌwǞȁǞȺɈƶȲǞȌƮȌwƵǞȌǿƦǞƵȁɈƵة
assim como os documentos legais e
formais que o embasam, permitem
que se registre uma série de dúvidas
e preocupações.
O que se depreende é que o governo
brasileiro optou por utilizar os US$
96 milhões do Fundo Verde para o
!ǶǞǿƊ ȯƊȲƊ ƊǶƊɨƊȁƧƊȲ ɐǿ §ȲȌǐȲƊǿƊ
que é mais amplo e distinto do apreٌ
sentado originalmente ao GCF.
O Programa Floresta + Carbono tem
ƮȌǞȺȯȲǞȁƧǞȯƊǞȺȯȲȌȯȍȺǞɈȌȺـبǞفƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲ
ȯȲȌȯȲǞƵɈƋȲǞȌȺ ȲɐȲƊǞȺ ةȁƣȌ ǞǿȯȌȲɈƊȁƮȌ
seu tamanho e (ii) utilizar os recursos
do Projeto Piloto para alavancar outras
doações privadas com o propósito de
ƧȲǞƊƪƣȌ ȁȌ ȲƊȺǞǶ ƮƵ ɐǿ ǿƵȲƧƊƮȌ ɨȌǶɐȁɈƋȲǞȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌخ
0ȺɈƊƶƊƊȁƋǶǞȺƵǶȍǐǞƧƊƮȌȺƊȁɑȁƧǞȌȺǯƋ
veiculados sobre o Programa Floresta
+ Carbono, bem como da Portaria nº
288, publicada em 02 de julho de 2020,
instituindo o Programa Floresta + e
seu documento base11.
Neste documento, o propósito de “acelerar as diversas frentes de iniciativas
de mercado para serviços ambientais”
ƶ ƵɮȯǶǞƧǞɈƊƮȌ ةǞȁƧǶɐǞȁƮȌـ بǞ فȌ ǞȁȺɈȲɐmento de REDD+, reconhecido pela
11 Para mais informações, ver: https://bit.ly/3o0TAQt
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Convenção-Quadro das Nações Unidas
para a Mudança do Clima (UNFCCC) e
baseado em doações de pagamentos
ȯȌȲ ȲƵȺɐǶɈƊƮȌـ سǞǞ فȌ ǿƵȲƧƊƮȌ ɨȌǶɐȁɈƋȲǞȌ ƮƵ ƧȲƶƮǞɈȌȺ ƮƵ ƧƊȲƦȌȁȌ ƮƵ ˜ȌȲƵȺɈƊ
nativa, desvinculado da UNFCCC, mediante captação de recursos privados;
ـǞǞǞفƊƧȲǞƊƪƣȌȁȌƓǿƦǞɈȌƮȌȺƵɈȌȲ˛ȁƊȁceiro de debêntures verdes; e (iv) o estímulo a que empreendimentos privados, especialmente de infraestrutura,
recorram ao pagamento por serviços
ambientais como forma de mitigar
seus impactos ambientais no território.
 ƊɈɐƊǶ ǐȌɨƵȲȁȌ ǶƊȁƪȌɐ ةƧȌǿȌ §ȲȌٌ
grama Floresta +, algo sensivelmenٌ
ɈƵƮǞȺɈǞȁɈȌƵȯȌɈƵȁƧǞƊǶǿƵȁɈƵƧȌȁɈȲƊٌ
ditório em relação ao Projeto Piloto
aprovado junto ao GCF.
O Projeto apresentado pelo governo brasileiro junto ao GCF foi baseado na Estratégia Nacional de REDD (ENREDD+),
que reunia um conjunto de políticas de
enfrentamento ao problema do desmatamento com resultados. O contratado
pelo GCF foi um projeto de pagamento
ȯȌȲȺƵȲɨǞƪȌȺƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺȯƊȲƊƦƵȁƵ˛ƧǞƋrios (pequena propriedade ou posse
rural familiar, povos indígenas e poٌ
ɨȌȺ Ƶ ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǞȺ فque
ȺƵǿȯȲƵ ȯȲƵȺƵȲɨƊȲƊǿ ƊȺ ˜ȌȲƵȺɈƊȺ Ƶ ȱɐƵ
contribuiria para o aprofundamento
(não o desmonte ou a eliminação) das
políticas socioambientais.
ƵɮǞȺɈƺȁƧǞƊƮƵɐǿƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵǞȁƮǠgena e de povos e comunidades tradicionais, claramente vinculado a me-
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didas de salvaguarda e cumprimento
da Convenção 169 da OIT 12, por sua vez,
ƵǶɐƧǞƮƊ ƧȌǿȌ ƊȺ ǞȁɈƵȁƪȪƵȺ ƵɮȯȲƵȺȺƊȺ
no projeto original dariam continuidaƮƵƵȲƵǏȌȲƪƊȲǞƊǿȯȌǶǠɈǞƧƊȺǯƋƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺخ

outros recursos de setores interessados em compensar suas emissões, ou
seja, comprar créditos de carbono que
serão oferecidos por meio deste Programa Floresta+.

No entanto, o Programa Floresta + CarƦȌȁȌةȱɐƵةȁƊȯȲƋɈǞƧƊةƵȺɈƋǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁdo o Programa Piloto aprovado junto
ao GCF, é notadamente diverso e em
grande medida contraditório em reǶƊƪƣȌ ƊȌ ȌƦǯƵɈǞɨȌ ƮƵ ǏȌƧƊǶǞɹƊȲ ƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺ ȱɐƵ ȯȲȌɈƵǯƊǿ Ɗ ˜ȌȲƵȺɈƊ خO púٌ
ƦǶǞƧȌٌƊǶɨȌ ƮȌ §ȲȌǐȲƊǿƊ IǶȌȲƵȺɈƊ ڕ
Carbono são todos os proprietários
privados de terra, donos de terras na
ǿƊɹȏȁǞƊ ةƧȌǿ ǏȲƊƧƊ ǿƵȁƪƣȌ ƊȌȺ
ȯȌɨȌȺ ǞȁƮǠǐƵȁƊȺ ةƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ ɈȲƊٌ
ƮǞƧǞȌȁƊǞȺƵƊǐȲǞƧɐǶɈȌȲƵȺǏƊǿǞǶǞƊȲƵȺخ

Cabe registrar, adicionalmente, que as
ȯȌǶǠɈǞƧƊȺ ȯƊȲƊ ȯƵȱɐƵȁȌȺ ȯȲȌȯȲǞƵɈƋȲǞȌȺ
ou posse rural familiar, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais foram, nos últimos dois anos, praɈǞƧƊǿƵȁɈƵ ƮƵȺɈȲɐǠƮƊȺ ȁȌ ȲƊȺǞǶ خǶƶǿ
ƮȌȺ ȺɐƧƵȺȺǞɨȌȺ Ƶ ƮȲƋȺɈǞƧȌȺ ƧȌȲɈƵȺ ȌȲƪƊǿƵȁɈƋȲǞȌȺةǏȌȲƊǿɈȌǿƊƮƊȺǿƵƮǞƮƊȺ
infralegais e administrativas que operaram um desmonte das capacidades
ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǞȺƮȌȺȍȲǐƣȌȺȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǞȺ
pelas políticas públicas para os grupos
alvo do Projeto Piloto.

A intenção declarada do governo é utilizar o Projeto para alavancar um merƧƊƮȌɨȌǶɐȁɈƋȲǞȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌȁȌ ȲƊȺǞǶخ

Outro elemento que chama atenção
neste período inicial de implementação do projeto é a atuação da Comisٌ
ȺƣȌyƊƧǞȌȁƊǶȯƊȲƊª0((!ـڕyª0ٌ
DD). Tal comissão, criada pelo Decreto
nº 8.576 de 2015, teve papel essencial na
construção do Projeto Piloto submetido
ao GCF, com uma série de atribuições,
entre elas, a de construção de medidas
de salvaguarda social e ambiental.

§ȌȲɈƊȁɈȌ ةƧȌǿ Ɗ ȺɐƊ ɨƵȲȺƣȌ ƮȌ IǶȌٌ
resta +, o governo brasileiro tenta
ȁƵǐȌƧǞƊȲȌȺƧȲƶƮǞɈȌȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌǞȁٌ
ɨƋǶǞƮȌȺ ȯƊȲƊ ƊȺ ǞȁȺɈƓȁƧǞƊȺ ǿɐǶɈǞǶƊٌ
ɈƵȲƊǞȺǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǞȺƮƵȁɈȲȌƮȌȯȲȍٌ
prio país. Vale lembrar que o Acordo
ƮƵ§ƊȲǞȺȲƵƧȌȁǘƵƧƵȌȯƊȯƵǶƮƊȺ˜ȌȲƵȺtas como parte essencial das ações de
ǿǞɈǞǐƊƪƣȌ ƧǶǞǿƋɈǞƧƊ ةǿƊȺ ƊȺ ƵǿǞȺȺȪƵȺ
ƵɨǞɈƊƮƊȺȁȌȺƵɈȌȲƮƵ˜ȌȲƵȺɈƊƵȯƵǶȌɐȺȌ
da terra não podem ser utilizadas para
compensar emissões de outros setores
em outros países.
Em contradição, portanto, ao sentido estabelecido no Acordo, o governo
brasileiro pretende criar um ambiente
de negócios nacional para o carbono
˜ȌȲƵȺɈƊǶةƊɈȲƊǞȁƮȌةƊȯƊȲɈǞȲƮƵȺɈƵ§ǞǶȌɈȌة

12 A Convenção 169 da OIT estabelece o direito de os
povos indígenas e tribais serem consultados, de forma
livre e informada, antes de serem tomadas decisões que
possam afetar seus bens ou direitos.

Contudo, a CONAREDD na sua formação original, a qual previa dois representantes titulares e mais dois representantes suplentes da sociedade civil,
ǏȌǞ ƵɮɈǞȁɈƊ Ƶǿ ƊƦȲǞǶ ƮƵ ׂ ׁ׀ȯȌȲ ǿƵǞȌ
de Decreto nº 9.759/2019, que eliminou
uma série de conselhos da administração pública.
Um pouco depois, em novembro de
2019, a CONAREDD foi novamente
criada por meio do Decreto nº 10.144,
contudo, com uma composição que
prevê um único “representante da sociedade civil organizada brasileira”, na
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˛ǐɐȲƊ ƮȌ ²ƵƧȲƵɈƋȲǞȌ 0ɮƵƧɐɈǞɨȌ ƮȌ IȍȲɐǿ ȲƊȺǞǶƵǞȲȌƮƵwɐƮƊȁƪƊƮȌ!ǶǞǿƊ13.
É com a atual composição e no mandato corrente da CONAREDD que as
Resoluções que darão base para a implantação do Projeto Piloto Floresta +
têm sido aprovadas. Em 22 de julho de
2020 foi aprovada a Resolução nº 01,
que cria o JȲɐȯȌ ƮƵ ÀȲƊƦƊǶǘȌ ÀƶƧȁǞٌ
ƧȌ ȺȌƦȲƵ ²ƊǶɨƊǐɐƊȲƮƊȺ, com apenas
um representante de povos indígenas
e um representante de povos e comunidades tradicionais e agricultores faǿǞǶǞƊȲƵȺخ0ɨǞƮƵȁɈƵǿƵȁɈƵةƵȺɈƊƦƊǞɮƊȲƵpresentatividade corre o sério risco de
se converter em sub-representação e
ǞȁƵ˛ƧƋƧǞƊƮƊǞȁƧǞƮƺȁƧǞƊƮƵȺɈƵȺȱɐƵȺƣȌ
o público-alvo do Projeto Piloto.

ٗȺɩƊǶƮȌmɐƧȌȁـIw !فǞȁǏȌȲǿȌɐȱɐƵ
ȌJÀÀƮƵ²ƊǶɨƊǐɐƊȲƮƊȺƵȺɈƋǿƊǞȺȺɐǯƵǞɈȌ
a críticas, antecipando a pressão pública por conta do capítulo de salvaguardas. Adicionou que essa questão pode
ser mitigada por meio da circulação de
documentos, na medida em que eles
puderem ser públicos, enquanto questões críticas ou sensíveis serão debatidas internamente dentro do GTT” 14.

Sobre o Grupo de Trabalho Técnico sobre Salvaguardas, vale destacar a fala
do “representante da sociedade civil”,
conforme ata da reunião de 16 de julho
de 2020:

Também no dia 16 de julho, foram
aprovadas as Resoluções nº 2 e nº 3 da
CONAREDD. A Resolução nº 2 criou o
Grupo de Trabalho Técnico sobre MenȺɐȲƊƪƣȌةªƵǶƊɈȌƵßƵȲǞ˛ƧƊƪƣȌƮƵȲƵȺɐǶtados de REDD+, sem representação
da sociedade civil. A Resolução nº 3,
por sua vez, reconhece o mercado voǶɐȁɈƋȲǞȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌ˜ȌȲƵȺɈƊǶȯƊȲƊƊǿparar o chamado Programa Floresta
+ nesta sua nova versão. No dia 26 de
outubro de 2020, foi aprovado o novo
regimento interno da CONAREDD, por
meio da Portaria nº 544.

13 Oswaldo dos Santos Lucon, assessor da Secretaria de
Meio Ambiente de São Paulo.

14 Para mais informações, ver: http://redd.mma.gov.br/pt/
reunioes
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!ȌȁƧǶɐȺƣȌ

(ǞƊȁɈƵƮȌƊȱɐǞƵɮȯȌȺɈȌةƧƊƦƵƊȌ§yÇ(
ȁȌ ȲƊȺǞǶةȁƊȱɐƊǶǞƮƊƮƵƮƵƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵ
designada, e ao GCF, o qual tem o deȺƊ˛ȌƮƵƧȌȁȺɈǞɈɐǞȲɐǿƊƧȌǿǞȺȺƣȌ ƮƵ
observadores ativos para acompaȁǘƊȲ Ɗ ƵɮƵƧɐƪƣȌ ƮȌ §ȲȌǯƵɈȌ ةɐǿ Ǟǿportante trabalho de monitoramento.
Ter um Programa Piloto de Pagamento por serviços ambientais, com US$
96 milhões a serem utilizados a fundo perdido, orientado para o apoio

a grupos sociais que historicamente
ǏȌȲƊǿȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǞȺȯƵǶƊȯȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌ
ƮƊ ˜ȌȲƵȺɈƊ ـȯȌɨȌȺ ǞȁƮǠǐƵȁƊȺ ةȯȌɨȌȺ
e comunidades tradicionais e, também, pequenos agricultores), respeitando salvaguardas, é urgente e
relevante. No entanto, o desenho do
Programa Floresta + Carbono, que na
ȯȲƋɈǞƧƊɐɈǞǶǞɹƊȲƋȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺƮȌ§ȲȌǯƵto Piloto, caminha em outra direção,
conforme demonstramos neste estudo inicial.
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ªƵƧȌǿƵȁƮƊƪȪƵȺ

Programas de pagamentos por resultados de REDD+ não devem ser
ƧȌǿȯȲƵƵȁƮǞƮȌȺ ƧȌǿȌ ɐǿ ˛ǿ Ƶǿ ȺǞ
ǿƵȺǿȌȺ خ0ǶƵȺ ȯȲƵƧǞȺƊǿ ɈƵȲ ɐǿ ƧƊȲƋter complementar (não substitutivo) a
políticas públicas endereçadas à redução das emissões por desmatamento,
além de compor uma estratégia ampla de política socioambiental.
Dessa maneira, considerando que o
Programa Floresta + carbono se mistura e ofusca os parâmetros estabelecidos na proposta enviada pelo governo
brasileiro ao Fundo Verde para o Clima
nos seus (i) propósitos, (ii) escopo e (iii)
ƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺسƵ
Considerando que os mecanismos de
participação social e de prestação de
contas sobre o desempenho do Programa Piloto para Pagamento por Resultados de REDD+ foram desmontados pelo governo brasileiro eleito para
o mandato de 2019-2022, é sugerido
que:

اO Conselho do Fundo Verde para
o Clima reconheça como suporte
para o seu monitoramento o monitoramento independente feito
por organizações da sociedade ciɨǞǶ ةǐȲɐȯȌȺ ȺȌƧǞƊǞȺ Ƶ ƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺ
do Programa.
 اO governo brasileiro reconstitua
a participação social no âmbito
da CONARRED, em especial, que
inclua povos indígenas, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, que devem se
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲ ƮƵ  ڭ׀ƮȌȺ ȲƵƧɐȲȺȌȺ
do Programa, como membros da
CONARRED.
§اyÇ(ةƵɮƵƧɐɈȌȲ˛ȁƊȁƧƵǞȲȌƮȌ
Programa, disponibilize em seu
site o banco de dados de todos os
pagamentos efetuados no âmbito do Programa

اO Conselho do Fundo Verde para
Ȍ!ǶǞǿƊةȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǶȯƵǶȌǿȌȁǞɈȌramento e avaliação do Programa Piloto realize uma avaliação
criteriosa dos riscos de desvio do
ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ ةƵȺƧȌȯȌ ةƦƵȁƵ˛ƧǞƋȲǞȌȺة
salvaguardas e participação social
ȁȌƓǿƦǞɈȌƮȌ§ȲȌǐȲƊǿƊȁȌ ȲƊȺǞǶخ
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Expediente

ȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌ بTatiana Oliveira
Texto: Alessandra Cardoso
JƵȺɈƣȌƵƮǞɈȌȲǞƊǶ بAna Carolina Soares, Lívia Alcântara, Silvia Alvarez e Thais Vivas
ªƵɨǞȺƣȌبȁƊ!ƊȲȌǶǞȁƊ²ƋJȌǿƵȺ
ÀȲƊƮɐƪƣȌ بJuliana Arthuso
!ƊȯƊƵƮǞƊǐȲƊǿƊƪƣȌ بLuciana Lobato

EQUIPE INESC
Conselho Diretor
Enid Rocha Andrade da Silva
Júlia Alves Marinho Rodrigues
Luiz Gonzaga de Araújo
wƋȲƧǞƊȁǞɈƊ²ȯȲƊȁƮƵǶ
Pedro de Carvalho Pontual
Conselho Fiscal
Iliana Alves Canoff
Lucas de Alencar oliveira
Mario Lisbôa Theodoro
Suplente: Roseli Faria
!ȌǶƵǐǞƊƮȌƮƵJƵȺɈƣȌ
Iara Pietricovsky de Oliveira
José Antonio Moroni
Coordenadora da Assessoria Política
yƊɈǘƊǶǞƵ ƵǐǘǞȁ
Gerente Financeiro
Administrativo e de Pessoal
Maria Lúcia Jaime

ȺȺǞȺɈƵȁɈƵƮƊ(ǞȲƵƪƣȌ
Adriana Silva Alves
Ana Paula Felipe
Marcela Coelho M. Esteves
0ȱɐǞȯƵƮƵ!ȌǿɐȁǞƧƊƪƣȌ
Silvia Alvarez
Ana Carolina Soares
Thaís Vivas
Assessoria Política
Alessandra Cardoso
Carmela Zigoni
Cleo Manhas
Leila Saraiva Pantoja
Livi Gerbase
Luiza Pinheiro
wƋȲƧǞƊƧǞȌǶǞ
Tatiana Oliveira
ȺȺƵȺȺȌȲǞƊÀƶƧȁǞƧƊ
Dyarley Viana de Oliveira
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Expediente

Educador/a Social
Thallita de Oliveira
Marcus Silva
Contadora
Rosa Diná Gomes Ferreira
Assistente de Contabilidade
Ricardo Santana da Silva
Técnico de Informática
Cristóvão Frinhani
Auxiliares Administrativos
Adalberto Vieira dos Santos
Eugênia Christina Alves Ferreira
Isabela Mara dos Santos da Silva
Josemar Vieira dos Santos
Auxiliar de Serviços Gerais
Roni Ferreira Chagas
Estagiários/as
Cássia Cristina
Icaro Sousa
Victor Queiroz
Walisson Braga da Costa

APOIO INSTITUCIONAL
BIC – Bank Information Center
Charles Stewart Mott Foundation
CLUA – Climate and Land Use Alliance
Fastenopfer
FLD- Fundação Luterana de Diaconia
Fundação Avina
Fundação Ford
Fundação Heinrich Böll
Fundação Itaú Social
Fundar
IBP – Center on Budget and Policy
Priorities
ICS – Instituto Clima e Sociedade
KNH – Kindernothilf
Malala Fund
Misereor
OSF – Open Society Foundations
Oxfam Brasil
Pepsico do Brasil
PPM – Pão para o Mundo
Pulsante
Rainforest Foundation Norway
SAGE- New Venture Fund

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
Endereço: SCS Quadra 01 - Bloco L, nº 17, 13º Andar Cobertura - Edifício Márcia.
CEP 70. 3037-900 - Brasília/DF
Telefone: + 55 61 3212-0200
E-mail: inesc@inesc.org.br
Página Eletrônica: www.inesc.org.br
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